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Österåker borde ha en tillgänglighetspolicy och en konkret 
tillgänglighetsplan med checklista 

Sammanfattning 
En motion har väckts av Ann-Christine Furustrand (S) om att Österåker borde ha en 
tillgänglighetspolicy och en konkret tillgänglighetsplan med checklista. 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

Anse motion nr 21/2016 besvarad i och med att en tillgänglighetspolicy är framtagen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

Uppdra ull Kommunstyrelsens kontor att ta fram en handlingsplan för tillgänglighet under 
förutsättning att Kommunfullmäktige antar Tillgänglighetspolicyn. 

Bakgrund 
En motion om att Österåkers kommun borde ha en tillgänglighetspolicy och en konkret 
tillgänglighetsplan med checklista har inkommit och motionären hänvisar till att många människor 
har en funktionsnedsättning. Det kan handla om begränsad rörelseförmåga, nedsatt syn eller hö rsel, 
allergi, psykisk ohälsa eller kognitiva funktionsnedsättningar. 

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige ratificerat, är 
tillgänglighet en princip som går igenom hela konventionen. Enligt en särskild förordning ska alla 
statliga myndigheter verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning. Från och med januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en 
form av diskriminering i diskrimineringslagen. Såväl stat, kommun, landsting och det privata 
näringslivet berörs av detta. Österåkers kommun ska bidra till ett samhälle där alla kan delta. 
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Förvaltningens slutsatser 
I kommunen finns Tillgänglighetsrådet som fungerar som ett rådgivande organ och ger information 
i frågor som rör människor med funktionsvariation. Rådet fungerar också som en remissinstans till 
kommunens nämnder och är en länk mellan kommunens tjänstemän och de föreningar som är 
representerade i rådet. Tillgänglighetsrådet påverkar bland annat genom att föreslå förändringar som 
förbättrar tillgängligheten för människor med funktionsvariation i kommunen. 

Utifrån Österåkers kommuns vision om att vara en kommun för alla sina invån are, har kommunen 
tagit fram till tillgänglighetspol icy. Tillgänglighetspolicyn ska vara et t övergripande dokument som 
rör alla kommunens delar, såsom egna bolag, förvaltningar och verksamheter. Tillgänglighetsrådet 
har givits möjlighet att komma med synpunkter. Nästa steg i arbetet blir att ta fram en handlingsplan 
kopplad till policyn. De t ansvaret vilar på Tillgängligh etsrådet och berörda tjänstmän. 
Handlingsplanen ska beslutas av Kommunstyrelsen. 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

Kristina Eineborg 
Näringslivs- och utvecklingsdirektör 
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Motion till Österåkers kommunfullmäktige 

Österåker borde ha en tillgänglighétspolicy och en konkret 
tillgänglighetsplan med checklista 

Sök på tillgänglighetsplan på nätet så kommer de flesta kommuner fram allt från Region 
Skåne till Umeå, små kommuner som stora - men Österåkers kommun saknas. 

Många människor har en funktionsnedsättning. Det kan handla om begränsad 
rörelseförmåga, nedsatt syn eller hörsel, allergi, psykisk ohälsa eller kognitiva 
funktionsnedsättningar. Myndigheten för delaktighet (MFD) har en webbsida och där finns 
god information och tips på hur en tillgänglighetsplan etc kan utarbetas. MFD understryker 
att bra tillgänglighet är en förutsättning för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället och 
pekar på att små åtgärder kan göra stor skillnad och enklast är att göra rätt från början; att i 
all planering och i allt genomförande utgå ifrån att människor är olika och har olika 
förutsättningar och behov. Och givetvis så borde också Österåkers kommun ha en 
tillgänglighétspolicy med vidhängande tillgänglighetsplan med checklista. 

Bra tillgänglighet är ett allmänintresse. Det som är bra för personer med funktionsned
sättning är också bra för alla, som tillexempel lättlästa texter, god belysning, rökförbud och 
automatiska dörröppnare. 

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som Sverige 
ratificerat är tillgänglighet en princip som går igenom hela konventionen. Enligt en särskild 
förordning ska alla statliga myndigheter verka för att deras lokaler, verksamhet och 
information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Från och med januari 
2015 ingår bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagen. 
Såväl staten, kommunerna, landstingen och det privata näringslivet berörs av detta. 

Vi utgår ifrån att vi i Österåker skall bidra till ett samhälle där alla kan delta. I denna strävan 
föreslår vi Socialdemokrater; 

Att Österåker arbetar fram och antar en tillgänglighétspolicy och en konkret 
tillgänglighetsplan med checklista 

För Socialdemokraterna 

Ann-Christine Furustrand 

rafokraterna 

il 


